Bekijk de webversie

Theater in School 15
jaar Jubileumfeest
Safe the date: 2 februari 2022

Theater in School draait door
en geeft een feestje!
Met 15 schooljaren lang een divers aanbod, is het nu Sweet 16!
Hybride presentatie-feestdag!
Voorstellingen (live gespeeld en volledig mee te kijken, ook vanaf je
(thuis)werkplek) worden afgewisseld met interviews en gesprekken.
In een flitsende presentatie van Rob en Emiel wordt het programma bovendien in
een feestelijk jasje gehuld en word je tussen de optredens door op interactieve wijze
meegenomen in gewoon een heel leuk cultureel programma wat zich op het podium
en in de coulissen afspeelt.
Je kan er live bij zijn of mee genieten vanaf je (thuis)werkplek.

VOORLOPIG PROGRAMMA
JUBILEUM (PRESENTATIE)DAG
2 FEBRUARI 2021

WANNEER?

2 februari 2022 van 10:00 – 16:00 uur
Met alleen maar nieuwe educatieve producties, van onder meer:
Stent, The Big Mo, GroepRood, TheaterKwadraaT, Steef Hupkes.

WAAR?

Theater Peeriscoop, Gorinchem
40 plaatsen voor het live meebeleven
1000 pc’s vanuit huis

VOOR WIE?

Cultuur coördinatoren, Intermediairs,
Theaterprogrammeurs, kunstvakdocenten en leerlingen
Lukt het je niet om alles in 1 keer mee te beleven?
We registreren alles en de voorstellingen blijven nog 2 weken beschikbaar om te
bekijken.

LAAT WETEN DAT JE OP ONS FEESTJE
WILT KOMEN

Om deze dag logistiek en technisch goed in te kunnen inrichten, willen we graag
op voorhand weten of je dit een interessant programma vindt.
Laat ons dit weten via deze link.
Beantwoord twee vragen en wij kunnen ons gaan voorbereiden!
Hou onze website in de gaten voor meer nieuws!
Zet je 2 FEBRUARI in je agenda?

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA
Bekijk hier ons gehele aanbod (online en live)
Theater in School - info@theaterinschool.nl
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@theaterinschool.nl toe aan uw adresboek.

